PRODUCENT

ROZRZUTNIKÓW
I PRZYCZEP OBJĘTOŚCIOWYCH

rozrzutnik
obornika
Rozrzutnik z systemem ściany przesuwnej naszej
firmy pozwala zastąpić dwie maszyny w gospodarstwie, rozrzutnik nawozów organicznych oraz
rozrzutnik wapna.

Zasada działania:
Rozrzutnik jest rozładowywany metodą przemieszczania przedniej ścianki oraz części podłogi. Najpierw otwiera się tylna ściana rozrzutnika i hydrauliczny cylinder przesuwa połowę dna wraz ze ścianką
przednią przesuwa ładunek do tyłu.

Mechanizm rozrzucający:
•• napędzany jest

przez WOM, możliwość pracy od
540 obr/min. do 1000 obr/min.
•• duża średnica wałków pozwala na równomierne
rozrzucanie nawozu
•• w dolnej części walków znajdują się talerze do
rozrzutu wapna, pomiotu kurzego
•• tylna ściana rozrzutnika wyposażona jest w
uszczelkę gumową, która czyni go bardzo szczelnym

Zalety rozrzutnika:
•• trwałość
•• stabilna konstrukcja
•• bardzo wysoka wydajność
•• łatwa obsługa
•• jednolita skrzynia ładunkowa

Parametry techniczne:
w zakładce przyczepy

Wyposażenie podstawowe:
•• adapter pionowy dwuwalcowy ślimakowy

demontowalny
•• wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny
•• zasuwa hydrauliczna skrzyni ładunkowej
umieszczona przed wałami rozdrabniającymi
•• drabinka umożliwiająca bezpieczną obserwację
procesu załadunku

z dodatkowym
wzmocnieniem profili zamkniętych
•• dwustopniowy system pełnego wyrzutu, z ruchomą sekcją platformy
•• stabilny podczas pracy w każdym terenie
•• dozowanie ładunku

adapter

do przyczep z systemem

ściany
wypychowej
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DANE TECHNICZNE

Typ Mega 140
masa własna 7100
ładowność techniczna 14 ton
pojemność skrzyni 28 m
długość skrzyni 6100 mm
wysokość skrzyni 2000 mm
szerokość skrzyni 2370 mm
ogumienie 600/50/22,5
710/45/22,5
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Typ Mega 160
masa własna 7600
ładowność techniczna 16 ton
pojemność skrzyni 33 m
długość skrzyni 7100 mm
wysokość skrzyni 2000 mm
szerokość skrzyni 2370 mm
ogumienie 600/50/22,5
710/45/22,5
lub podejście indywidualne
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przyczepa

wyposażenie podstawowe
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edzeniem
asu
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tylna oś skrętna
dyszel resorowany hydraulicznie
system hamulcowy dwuobwodowy
pneumatyczny lub hydrauliczny
osie PRONAR
tarcze PRONAR
układ jezdny typu tandem
możliwość górnego i dolnego zaczepu
odchylana prawa lub lewa burta
-regulacja prędkości posuwu ściany
zabezpieczone ocynkiem ogniowym
panel sterowania do kabiny ciągnika
oświetlenie skrzyni ładunkowej LED
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czym się zajmujemy

Jastech jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Zajmuje się produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych
(rozrzutniki obornika, przyczepy rolnicze).
Wszystkie maszyny produkowane są nowoczesną technologią.
Staramy się sprostać wymaganiom klientów, którzy oprócz dobrego produktu mogą liczyć na fachowe
wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Zapewniamy także transport maszyn na terenie całego kraju.
Oczekujemy, iż nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Najważniejsze jest dla nas Twoje zadowolenie
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Siedziba firmy:

JAK DO NAS DOJECHAĆ

Jastech
P.P.H.U. Paweł Jasiński
Zbuczyn,
ul. Terespolska 43
woj. mazowieckie
pow. siedlecki
gm. Zbuczyn

Bzów
Zdany

Chromna

Zbuczyn
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JESTEŚMY

KONTAKT:

Tchórzew
Karcze

Borki-Kosy
Jasionka

Tchórzew-Plewki
Wólka
Kamienna

Grodzisk

Dziewule
Januszówka

tel. 505 357 491
mail: kontakt@jastech.eu

Łęcznowola

Zaolszynie
Mikłusy
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